
d/ Meg kell vizsgálni, melyek a. könyvtári információé rendszerben a.
saj átlagosan centrális és az egyes intézmények által helyileg ellátan
dó feladatok. Mind a rendszer mechanizmusát, mind pedig fejleszté
sét a továbbiakban ennek szem előtt tartásával kell végezni. A  köz
pontilag teljesítendő feladatok közt a kollégium konkréten is kiemeli 
a könyvtárak dologi szükségleteiről való gondoskodás gazdaságos és 
észszerű centrális megoldását, ezen belül egy nagy kapacitású köz
ponti reprográfiai laboratórium, restauráló műhely, valamint központi 
könyvtárellátó létesítését. ( Könyvtárszolgáltató Vállalat.)

e/ Az egyetemi könyvtáraknak elsődleges feladata saját ( bázis) anya
guk feltárása és dokumentálása.

A Z  O K DT KÖNYVTÁRIGAZGATÁSI 

SZAKBIZOTTSÁG ÜLÉSE

Dr. Csury István előzetesen kiküldött " A  tudományos könyvtárügy ( könyv
tári információs rendszer) szerepe és fejlődési tendenciái az uj gazdasági 
mechanizmusban,f c. anyagáról széleskörű vita alakult ki.

A  Szakbizottság tagjai egybehangzóan megállapították, hogy a tárgyalá
si anyag a fejlődés szempontjából a legfontosabb kérdéseket elemzi. Helyesen 
határozza meg a tudományos könyvtárügy jelenlegi helyét a társadalom életé
ben, s várható szerepét a közelebbi és távolabbi jövőben.

A  Szakbizottság egyöntetűen állást foglalt amellett, hogy a könyvtár 
ügyet s z e r v e s e n  be kell kapcso ln i  az o rs z ágo s  n é p g a z d a s á g i  
in formációs  r en dsze rbe ,  ez egyúttal közérdek és a könyvtáraknak is 
alapvető érdeke. Ez kétirányú feladatokat ró a könyvtárakra. Egyrészt el kell 
érniök, hogy a népgazdasági termeléshez és értékesítéshez nem közvetlenül 
kapcsolódó könyvtárakat is figyelembe vegyék az információs rendszer kialakí
tása során, mivel tudományos megközelítés nélkül a termelési feladatok sem va
lósíthatók meg a kellő színvonalon. Másrészt a könyvtáraknak  is idomul-  
niok ke l l  az  uj követe lményekhez,  szolgáltatásaikat, szervezetűket és 
irányától mechanizmusukat hatékonyabbá, korszerűbbé kell tenniök. Szükség 
van arra is, hogy a könyvtárügy monolitikus centralizáltságát oldottabbá tegyük, 
s az eddigi formális egység helyett az elsődleges társadalmi tevékenységgel 
mélyebben integráljuk.

Hatá roza tok
l/ A  Körryvtárigazgatási Szakbizottság javasolja a könyvtárak szakfelügyeleti 

szervének, hogy a legfelsőbb állami szerveket tájékoztassa a szakirodalmi 
információ szerepéről és jelentőségéről az országos népgazdasági informá
ciós rendszerben. E tájékoztatáshoz használja fel valamennyi e tárggyal 
kapcsolatban készült tanulmány elvi jellegű megállapításait. Ugyanakkor 
szükség lenne annak konkrét kimutatására is, hogy a tudományos könyv
táraknak a világirodalmi termés milyen hányadát kellene beszerezniük, koi>- 
szerü eszközökkel feltárrüok és a potenciális felhasználókhoz eljuttatniok, 
hogy a várhatóan növekvő tudományos információ-igényi a kellő szinten ki
elégíthessék. Szükség lenne továbbá e feladatok ellátásához szükséges 
anyagi, szellemi és szervezeti feltételek dokumentálására is. A  legfelsőbb
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